Konkurs ofert na stoiska piwne na Dniach Fantastyki 2018
Regulamin

Miejsce:

Dni Fantastyki 2018 w Centrum Kultury "Zamek" we Wrocławiu pl. Świętojański 1

Termin:

29 czerwca 14:00 - 22:00, 30 czerwca 10:00 - 22:00, 1 lipca 10:00 - 18:00

Przedmiot konkursu:

1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie wykonawców, obsługujących stoiska ze sprzedażą piwa w
trakcie festiwalu Dni Fantastyki 2018, zwanego dalej imprezą.

2. W konkursie można ubiegać się o prawo do obsługi jednego lub obu stoisk piwnych (w drugim
przypadku łączy się to z prawem wyłączności na sprzedaż alkoholu na imprezie).

Oczekiwania wobec wykonawcy:

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiednich pozwoleń na prowadzenie tego typu
działalności, w szczególności pozwolenia Sanepidu oraz pozwolenie na sprzedaż piwa w trakcie
imprezy w terminie 29.06-1.07.2018 r. Dystrybucja piwa wyłącznie w kubkach plastikowych i
butelkach. Niedopuszczalna jest sprzedaż piwa w puszkach.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojego sprzętu podczas trwania imprezy oraz w
nocy, a także dbania o porządek w bezpośrednim sąsiedztwie swoich stoisk.
3. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć w terminie 29.06-1.07.2018 r
- stoliki i miejsca siedzące dla ok. 100 osób
- ustawienie minimum jednego, ogólnodostepnego kosza na śmieci
- sprzedaży piwa w wyznaczonym miejscu, wraz z obsługą, sprzętem oraz własnym asortymentem

Organizator zapewnia:

1. Stoisko w postaci wyznaczonej przestrzeni na terenie strefy gastronomicznej na festiwalu o
powierzchni do 25 m. kw.
2. Działania promujące stoisko z informacją o wykonawcy oraz przygotowanego piwa festiwalowego
na profilu imprezy na serwisie Facebook oraz stronie www.

Oferta powinna zawierać:

1. nazwę firmy, adres, NIP, telefon, adres mailowy,
2. opis asortymentu,
3. oświadczenia o:
- posiadaniu przez Wykonawcę stosownych uprawnień do prowadzenia działalności zgodnie z
wymogami ustawowymi,
- posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniem przez Wykonawcę potencjałem
technicznym i osobowym zdolnym do obsługi imprezy.

Kwota minimalna:

1. Minimalna kwota za prawo do obsługi jednego stoiska wynosi 2.000 zł netto (słownie: dwa tysiące
złotych netto). Do oferowanej kwoty doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%.
2. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania specjalnego piwa festiwalowego, z
uzgodnioną z organizatorem nazwą i etykietą. Wykonawca zobowiązuje się również, że przekaże
bezpłatnie organizatorowi 200 butelek piwa festiwalowego.
3. Zadeklarowaną kwotę, po podpisaniu umowy należy wpłacić przelewem na konto Centrum Kultury
"Zamek" w sposób następujący: - do 20 maja 2018 r. - 50% należności, - pozostałe 50 % do dnia 30
czerwca 2018 r.

Numer konta do wpłat:
PKO BP S.A.
Nr konta: 69 1020 5226 0000 6302 0416 3093

Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty należy przesyłać na załączonym do regulaminu formularzu, na jednocześnie dwa adresy
mailowe: 1. fantastyka@zamek.wroclaw.pl, 2. k.szymanska@dnifantastyki.pl, do dnia 30.03.2018 r. do
godz. 12.00.
2. Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się 7 maja 2018 roku, a wyłonieni wykonawcy zostaną w
ciągu 3 dni powiadomieni drogą mailową oraz telefoniczną.
3. Na każde z dwóch stoisk należy złożyć osobną ofertę.

Kryteria wyboru:

1. Podstawowym kryterium wyboru jest wysokość proponowanej opłaty, a w przypadku identycznych
ofert decydować będzie dotychczasowa współpraca z Centrum Kultury "Zamek".

Zastrzeżenia:

1. Organizator zastrzega, że działalność wykonawcy nie może być przedmiotem podnajmu dla innych
podmiotów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub rozstrzygnięcia jedynie w
zakresie jednego stoiska bez podania przyczyn.
3. Organizator zastrzega sobie prawo rozmieszczenia stoisk.

FORMULARZ OFERTY KONKURSOWEJ - STOISKO PIWNE NA
DNIACH FANTASTYKI 2018
Pełna nazwa firmy
Adres firmy:
Adres korespondencyjny
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
NIP
Oferowany asortyment



Oświadczam, że posiadam stosowne uprawnień do prowadzenia działalności, której dotyczy

oferta zgodnie z wymogami ustawowymi.



Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem

technicznym i osobowym zdolnym do obsługi imprezy

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ
DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY

Oferowana kwota (kwota netto)

Słownie złotych:

Dodatkowe elementy oferty:

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ
DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY

